
 
 
 
 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
  
Volgende week behandelt u de begroting SZW. Vanuit de VNG willen we uw aandacht vragen voor 
drie onderwerpen: 

 Loonkostensubsidie - loondispensatie 

 Armoede en Schulden 

 BUIG 
  
Het kabinet en de gemeenten zijn in overleg over een interbestuurlijk programma. De VNG heeft een 
harde randvoorwaarde wil het tot een dergelijk interbestuurlijk programma komen en dat is dat er een 
bevredigende oplossing komt voor de (financiële) problemen in het sociaal domein. Bij de behandeling 
van het begrotingsonderdeel Jeugd van de begroting VWS hebben we daar een punt van gemaakt. 
Maar er zijn ook problemen die gerelateerd zijn aan de SZW-begroting. Hieronder gaan we nader in 
op de BUIG, maar het gaat ook over achterstallig (financieel) onderhoud op de rest van de SZW-taken 
die gemeenten uitvoeren. U moet daarbij denken aan  o.a. de kostenexplosie rond 
het beschermingsbewind waar gemeenten niet op kunnen sturen en de oplopende tekorten op de 
WSW. Dat geldt temeer omdat dit in combinatie met dat BUIG-tekort enorm begint te wringen bij 
gemeenten en ten koste gaat van de financiële ruimte die gemeenten overhouden voor Jeugd en 
Wmo.  
  
Verder wil ik u wijzen op de brief van PO Raad, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, 
Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en de VNG, die u recent ontving. Daarin 
pleiten wij er voor de uitbreiding van de kinderopvangtoeslag, de extra budgeten voor voorschoolse 
educatie (VVE) en de al eerder beschikbaar gestelde 'Asscher gelden' integraal en in samenhang te 
bekijken, zodat de mogelijkheid ontstaat om ouders van alle kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar een 
robuuste combinatie van voorschoolse educatie en kinderopvang te bieden. Daarmee worden zowel 
de arbeidsparticipatie van ouders én de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd. 
  
Loonkostensubsidie en Loondispensatie 
Wij begrijpen dat u beoogt om met het vervangen van loonkostensubsidie door loondispensatie meer 
mensen aan het werk te krijgen. Dat laatste is een te prijzen inzet die gemeenten alleen maar kunnen 
onderschrijven.  Wij constateren dat de passages in het Regeerakkoord over dit onderwerp nog niet 
zijn uitgewerkt in concrete plannen. Daarom beperken wij ons in deze fase tot het formuleren van 
vragen. We maken ons namelijk zorgen of het gekozen middel, loondispensatie, het doel, meer 
mensen aan het werk, dichterbij brengt. Overwegingen die we daarbij hebben:  

 Gemeenten willen het liefst één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals ook 
het uitgangspunt was bij het ontwerp van en de ideeën over de Participatiewet. We 
constateren dat de Participatiewet juist heeft geleid tot het creëren van verschillende 
doelgroepen, met ieder een eigen vorm van bureaucratie. Introductie van loondispensatie voor 
nieuwe gevallen leidt tot een verdere differentiatie binnen de Participatiewet en is in die zin 
een stap verder weg van het uitgangspunt: één regeling voor de onderkant. 

 Het voornemen van het kabinet is, om dmv het omklappen van het systeem van 
loonkostensubsidie naar loondispensatie, geld vrij te maken voor het creëren van 20.000 extra 
beschutte werkplekken. Dat kan naar onze mening alleen als mensen minder gaan verdienen, 
onder WML. In het Regeerakkoord staat dat gemeenten het inkomen aanvult tot het niveau 
van de gemeentelijke inkomensvoorziening. Wij lezen dat als bijstandsniveau. Dat is namelijk 
het enige niveau dat gemeenten hanteren. Wij vragen ons af of dit ook daadwerkelijk de 
bedoeling is. Bovendien: naar verwachting zal het nog jaren duren voordat de beoogde 
30.000 beschutte werkplekken zijn gerealiseerd die al waren beoogd. Daar nog 20.000 aan 
toevoegen op dit moment lijkt ons een ambitie die pas op lange termijn zou kunnen worden 
gerealiseerd, en zeker niet deze kabinetsperiode.   

 Mensen die in het systeem van loondispensatie terecht komen, en aanvulling van de 
gemeente krijgen, vallen onder het bijstandsregime. Daarmee wordt, en blijft, een grote groep 



mensen uitkeringsafhankelijk. Naar onze mening draagt dit niet bij aan de “inclusieve 
samenleving” en arbeidsparticipatie; werken loont niet of nauwelijks, zo schijnt het ons toe. 
Ook moeten eventuele extra inkomsten, bijvoorbeeld uit overuren, een maand later volgens 
de bijstandsregels door de gemeente worden verrekend. Elk extraatje verdwijnt daarmee. 
Werknemers krijgen te maken met twee inkomstenbronnen die met elkaar verrekend moeten 
worden. Dat is een recept voor fouten, terugvorderingen en het raakt het toeslagenbeleid.   

 Wij vragen ons ook af in hoeverre het omklappen van het systeem werkgevers echt ontzorgt 
en of hiermee in de praktijk van alledag aan hun bedenkingen ten aanzien van bureaucratie 
en “gedoe” tegemoet wordt gekomen.  

 Het systeem van loondispensatie sluit aan bij de manier waarop het UWV nu met Wajongers 
omgaat. Maar: er worden op termijn geen mensen meer vanuit de Wajong naar een baan in 
het kader van de banenafspraak toegeleid, om reden dat de toegang tot de Wajong drastisch 
is aangepast. Dat is dus een eindige situatie. Wat is de zin om onder de noemer 
“harmonisatie” gemeenten aansluiting te laten maken op een systeem dat ophoudt te 
bestaan?   

 Wij vragen ons af hoe het beoogde systeem van loondispensatie waarbij de werkgever straks 
een deelsalaris betaalt, zich verhoudt tot inmiddels in CAO's gemaakte afspraken over 
loonschalen voor deze doelgroep, waar WML de norm is.  

 Tenslotte voorzien wij sterk stijgend beslag op de uitvoeringscapaciteit voor gemeenten bij 
introductie van een systeem van loondispensatie. Capaciteit die niet kan worden ingezet om 
mensen naar werk toe te leiden. 

Kortom: De VNG wil heel graag heel nauw betrokken blijven door het kabinet bij de uitwerking van dit 
voornemen uit het Regeerakkoord. Wij gaan er daarbij vanuit dat onze vragen en bezwaren zorgvuldig 
worden meegenomen en gewogen en dringen er op aan verdere uitgewerkte plannen te onderwerpen 
aan een uitgebreide uitvoeringstoets, voordat er mogelijk stappen worden genomen die in de praktijk 
noch de inclusieve samenleving, noch de arbeidsparticipatie bevorderen.  
Zie overigens ook het mede door de voorzitter van de VNG Adviescommissie Werk en Inkomen, de 
Amsterdamse wethouder Arjan Vliegenthart, ondertekende opiniestuk in de Volkskrant van 14 
decemer: https://www.volkskrant.nl/opinie/oproep-aan-het-kabinet-kort-de-lonen-van-
arbeidsbeperkten-niet~a4545397/. 
  
Armoede en Schulden 
Wij verwelkomen de passages in het Regeerakkoord over de aanpak van armoede en schulden. Zo 
vinden wij het voorstel voor een experiment met een schuldenrechter heel vernieuwend. Wij denken 
graag mee over de opzet van het  experiment. Een ander positief punt uit het Regeerakkoord is 
de wens van het kabinet door middel van programmatische afspraken met gemeenten te komen tot 
een vernieuwende schuldenaanpak en een verbeterd schuldhulpverleningstraject te komen. 
Gemeenten zijn tot een dergelijk overleg bereid. In de bijlage treft u het pamflet Naar een betere 
aanpak van schulden en armoede aan dat we in april 2016 met Divosa, NVVK en Sociaal Werk 
Nederland aan u, de leden van de vaste commissie SZW, hebben aangeboden.  
  
We zijn ook positief over heb beschikbaar stellen van 80 miljoen (30 in 2018, 25 in 2019 en 25 in 
2020) voor het bestrijden van armoe en het voorkomen van schulden. Wij verwachten dat de extra 
middelen ten goede komen aan gemeenten aangezien het om een gemeentelijke verantwoordelijkheid 
gaat. Het zou gemeenten helpen de verbinding maken tussen het voorkomen van schulden en de 
aanpak van schulden, en tussen het armoedebeleid en het sociaal domein; bovendien kunnen we de 
verbinding maken met de lokaal betrokken partijen. Het is alleen jammer dat dit incidenteel geld 
is,  zodat een structurele aanpak van de armoede  en schuldenproblematiek lastig is. 
  
Daarmee komen we bij een algemeen punt: we zouden graag zien dat het ambitieniveau van dit 
kabinet hoger komt te liggen dan nu in het Regeerakkoord is verwoord. Wij denken dat het 
bijvoorbeeld nuttig is het volgende te doen: 

 De preferente posities en bijzondere incassobevoegdheden van onderdelen van de 
rijksoverheid als de Belastingdienst en het CJIB zou overwogen moeten worden. Naar onze 
mening is het niet correct dat zij hun schulden innnen, waarna gemeenten middelen moeten 
vrijmaken voor een schuldsanering. Zo hindert de ene overheid de andere. Beter is het te 
komen tot een afgestemde aanpak van incasso, zodat de draagkracht van de schuldenaar 
gerespecteerd kan worden. 

 Het kabinet wil afspraken met gemeenten maken over het lokaal beleid om de armoedeval te 
verkleinen. Een groot aantal huishoudens op bijstandsniveau (waaronder vooral gezinnen met 
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kinderen) komen zonder gemeentelijke ondersteuning structureel tekort. Ondersteuning voor 
minima verlagen om het gat tussen werk en bijstand te vergroten is trekken aan de verkeerde 
kant van het touw. Een geleidelijke afbouw van inkomensondersteunende rijksvoorzieningen 
en een minimabeleid dat werkenden met een laag inkomen langer ondersteunt draagt beter bij 
aan het verkleinen van de armoedeval.  

 Schuldeisers kunnen weigeren te reageren op een aanbod voor een minnelijke schuldregeling 
of dit aanbod afwijzen.  Op dit moment is het zo dat pas na rechtelijke toets de schuldenaar 
wordt toegelaten tot een schuldregeling. Dit kan maanden duren. Het zou beter zijn om de 
zaak om te draaien: zodra de gemeente de afloscapaciteit heeft berekend en een aanbod is 
vastgesteld wordt de schuldregeling gestart, waarna de schuldeisers vervolgens in verweer 
kunnen bij de rechtbank. Een minder vergaand alternatief is om de procedure voor een 
dwangakkoord te vereenvoudigen en versnellen.  

 Mensen op wier inkomen een loonbeslag rust, kunnen niet profiteren van allerlei in het 
Regeerakkoord aangekondigde positieve belastingmaatregelen. Alle inkomen boven de 
beslagvrije voet wordt immers betaald aan schuldeisers. Ze krijgen echter wél te maken met 
de aangekondigde Btw-verhoging. Voor deze groep mensen, met heel weinig geld, is dat een 
forse last. Wij vragen u te bezien of voor deze groep een regeling getroffen kan worden om 
deze achteruitgang te compenseren. 

  
BUIG 
Ten slotte vraagt de VNG aandacht voor de BUIG-budgetten. De laatste jaren is het macrobudget 
namelijk ontoereikend. Het meest manifest werd dat in 2016, toen er sprake was van een tekort van 
270 miljoen. Dat was ook de reden waarom in juni 2017 in een door de algemene ledenvergadering 
van de VNG in juni 2017 aangenomen motie, de VNG werd opgedragen er bij het toenmalige kabinet 
op aan te dringen het achterstallig (financieel) onderhoud op dit beleidsterrein, in het bijzonder het 
budget voor de uitvoering van de bijstand, zo spoedig mogelijk ongedaan te maken. Verder sprak de 
motie uit dat adequate financiering van wettelijke taken onderdeel van - en voorwaarde voor - een te 
sluiten bestuursakkoord met het nieuwe kabinet moet worden gemaakt (zie de bijlage). 
  
Gemeenten hebben de wettelijke taak bijstand te verstrekken, zij hebben daarin geen beleidsvrijheid. 
Op grond van de gemeentewet moet het rijk de kosten voor deze taak volledig vergoeden. Wij 
constateren dat zulks niet het geval is. Als gemeenten tekort komen, kunnen zij een beroep doen op 
een vangnetregeling. Voor het jaar 2016 is voor een totaalbedrag van 140 miljoen een beroep op het 
vangnet gedaan. Gemeenten betalen het vangnet zelf, volgens de t+2 regel. Dat wil zeggen dat in het 
jaar t+2, in dit geval dus 2018, voor gemeenten 140 mln. minder beschikbaar is voor 
bijstandsuitkeringen, omdat daarmee het beroep op het vangnet in 2016 moet worden gefinancierd. 
Daarmee is het risico op (weer) een tekort in 2018 groter geworden. Wij vinden dat het Rijk solidair 
moet zijn met gemeenten en de kosten voor het vangnet zou moeten betalen. Gemeenten dragen ten 
slotte al een eigen risico van 10%. 
  
Divosa heeft recent onderzoek naar de BUIG-budgetten laten doen en dat gepubliceerd op zijn 
site: https://www.divosa.nl/divosa-monitor-bijstandsbudget-2016. Uit de cijfers blijkt dat sinds de 
introductie van het bijstandsbudget in 2004 er een opgaande trend is in het percentage gemeenten 
met een tekort. De conclusie is dat het bijstandsbudget aantoonbaar te laag is.  Het gaat niet alleen 
om de hoogte van het macrobudget maar ook over de systematiek waarmee het macrobudget wordt 
bepaald. Nu er al enkele jaren sprake is van een ontoereikend macrobudget, zien wij volgens mij de 
noodzaak om hier opnieuw naar te kijken. Wij roepen u op gemeenten te steunen in hun wens hier 
naar te kijken.  
  
Wij roepen u op er bij het kabinet op aan te dringen met een open grondhouding met de VNG in 
gesprek te gaan om tot een voor iedereen acceptabele oplossing voor dit probleem en de rest van het 
achterstallig (financieel) onderhoud binnen het SZW-domein van gemeenten te komen. 
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